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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Gender mainstreaming is of essential importance to the competitiveness and economic and 
social cohesion of the European model, and promoting equality between men and women is 
included among the Union objectives set out in the Treaties.

The targets set as part of the European competitiveness strategy (Lisbon Agenda) include 
raising the number of women in employment to 60% by 2010. 

Furthermore it is estimated that we will need to attract and train between 600 000 and 700 000 
new researchers by 2010 to meet our research needs. And this does not take account of the 
expected retirement of many senior researchers over the next ten years. The situation has 
become urgent.

The present proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 
concerning the Seventh Framework Programme of the European Community for research, 
technological development and demonstration activities (2007 to 2013) is designed to respond 
to the competitiveness and employment needs of the EU. The Commission proposes in 
particular to double the FP7 budget compared with FP6, rising to EUR 67.8 billion over the 
period 2007-2013.

The political context and objectives for this proposal are set out in the communication
“Building the ERA of knowledge for growth” presented at the same time by the Commission, 
which promises that particular energy will be devoted to attracting younger generations and 
women to science and technology careers and integrating the gender dimension in research.

The Seventh Framework Programme will be organised in four specific programmes, called 
"Cooperation", "Ideas", "People", and "Capacities". For the Committee on Women's Rights 
and Gender Equality of the European Parliament the third type of activities is of particular 
interest, since its objective is to reinforce career prospects and mobility for our researchers.
Under this item, the Commission suggests that activities supporting individual researchers, 
referred to as “Marie Curie” actions, will be reinforced with the aim of strengthening the 
human potential of European research through support to training, mobility and the 
development of European research careers.

The parliamentary Committee is particularly concerned about the fact that in most European 
countries, the numbers of female graduates are proportionately higher than those of male 
graduates. In other words women present higher educational attainment than men: the gap 
between women and men aged 20-24 attaining secondary educational level is 5 percentage 
points in the EU 2004. Women face obstacles to their scientific work simply because they are 
women and meanwhile the scientific labour market remains male-dominated.

The reasons for this are evident: scientists have the longest period of qualification, high levels 
of career insecurity and international mobility is a key element of their careers. Not 
surprisingly, significantly more women professors than male professors live alone and do not 
have children.
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To counteract the current under-representation of women in scientific professions, the 
Seventh Framework Programme has certainly a clear potential to undertake measures to 
promote female participation in science and technology. In order not to miss this opportunity, 
the European Union has to ensure gender mainstreaming in its Seventh Framework 
Programme.

It is important that women not are excluded from grants because of their age. Many grants 
have an age limit of 30 or 35 years which can not be met by many women due to maternative  
leave and childcare.

Insofar knowledge is at the core of the Lisbon agenda, and underpins all its elements, research 
and technology are, together with education and innovation, the components of the “Triangle 
of knowledge”. The Seventh Framework Programme should therefore give special attention to 
gender equality and fully integrate the gender dimension in research, technological 
development and demonstration activities.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 9

(9) Lidský potenciál ve výzkumu a technice 
v Evropě by měl být posílen kvantitativně 
i kvalitativně.

(9) Lidský potenciál ve výzkumu a technice 
v Evropě by měl být posílen kvantitativně 
i kvalitativně, v neposlední řadě pomocí 
značně vyššího zapojení žen do výzkumu.

Odůvodnění

En væsentlig del af det uudnyttede menneskelige potentiale indenfor forskning udgøres netop af 
kvinder.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 14

(14) V rámci tématu „lidé“ je třeba 
motivovat jednotlivce, aby se stali 
výzkumnými pracovníky, evropské 
výzkumné pracovníky, aby zůstali v Evropě, 
je třeba přilákat do Evropy výzkumné 
pracovníky z celého světa a snažit se, aby 
Evropa byla pro nejlepší výzkumné 
pracovníky přitažlivější.

(14) V rámci tématu „lidé“ je třeba 
motivovat jednotlivce, aby se stali 
výzkumnými pracovníky s tím, že je potřeba 
lépe zužitkovat nevyužitý výzkumný 
potenciál žen, evropské výzkumné 
pracovníky, aby zůstali v Evropě, je třeba 
přilákat do Evropy výzkumné pracovníky 
z celého světa a snažit se, aby Evropa byla 
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pro nejlepší výzkumné pracovníky 
přitažlivější.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 26

(26) V souladu se sedmým rámcovým 
programem bude věnována náležitá 
pozornost úloze žen ve vědě a výzkumu ve 
snaze posílit jejich aktivní roli ve výzkumu.

(26) Sedmý rámcový program bude 
podléhat rozhodnutí Unie o rovnosti žen 
a mužů a jejího zohlednění v politikách 
Unie, jak jsou uvedeny v Amsterodamské 
smlouvě a v pracovním programu Komise 
týkajícím se rovného postavení žen a mužů. 
V souladu se sedmým rámcovým 
programem bude věnována náležitá 
pozornost úloze žen ve vědě a výzkumu 
a vyvinuto mimořádné úsilí ve snaze posílit 
jejich aktivní roli ve výzkumu.

Odůvodnění

Ifølge traktatens artikel 3(2) skal Unionen tilstræbe at eliminere uligheder og promovere 
ligestilling mellem mænd og kvinder i alle dens aktiviteter.

Pozměňovací návrh 4
Příloha I sekce I bod 8

Devět témat také zahrnuje výzkum potřebný 
k podpoře formulování, provádění a 
hodnocení politik EU, například v oblastech 
zdraví, bezpečnosti, ochrany spotřebitele, 
energetiky, životního prostředí, rozvojové 
pomoci, rybolovu, námořních záležitostí, 
zemědělství, dobrých životních podmínek 
zvířat, dopravy, vzdělávání a odborné 
přípravy, zaměstnanosti, sociálních věcí, 
soudržnosti a spravedlnosti a vnitřních věcí, 
společně s přípravným a doprovodným 
výzkumem na podporu normalizace, který je 
důležitý pro zvyšování kvality norem 
a jejich zavádění.

Devět témat také zahrnuje výzkum potřebný 
k podpoře formulování, provádění a 
hodnocení politik EU, například v oblastech 
zdraví, bezpečnosti, ochrany spotřebitele, 
energetiky, životního prostředí, rozvojové 
pomoci, rybolovu, námořních záležitostí, 
zemědělství, dobrých životních podmínek 
zvířat, dopravy, vzdělávání a odborné 
přípravy, zaměstnanosti, sociálních věcí, 
rovnosti soudržnosti a spravedlnosti 
a vnitřních věcí, společně s přípravným 
a doprovodným výzkumem na podporu 
normalizace, který je důležitý pro zvyšování 
kvality norem a jejich zavádění.

Pozměňovací návrh 5
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Příloha I témata sekce I základ bod. 4

Činnosti, které budou řešeny, včetně 
výzkumu podstatného pro požadavky 
politiky, jsou uvedeny níže. Ve všech 
činnostech budou řešeny dvě strategické 
otázky, zdraví dětí a zdraví stárnoucí 
populace. Plány výzkumu vytvořené 
evropskými technologickými platformami, 
jako je například platforma pro inovační 
lékařství, budou v náležitých případech 
podporovány. Pro doplnění těchto 
politických potřeb a reagování na nové 
politické potřeby mohou být podporovány 
další akce, například v oblastech otázek 
zdravotní politiky a zdraví a bezpečnosti 
v zaměstnání.

Činnosti, které budou řešeny, včetně 
výzkumu podstatného pro požadavky 
politiky, jsou uvedeny níže. Ve všech 
činnostech budou řešeny dvě strategické 
otázky, zdraví dětí a zdraví stárnoucí 
populace. Mimoto budou do těchto 
strategických otázek začleněno i hledisko 
pohlaví. Plány výzkumu vytvořené 
evropskými technologickými platformami, 
jako je například platforma pro inovační 
lékařství, budou v náležitých případech 
podporovány. Pro doplnění těchto 
politických potřeb a reagování na nové 
politické potřeby mohou být podporovány 
další akce, například v oblastech otázek 
zdravotní politiky a zdraví a bezpečnosti 
v zaměstnání.

Odůvodnění

Tilføjelsen er nødvendig, fordi der er store kønsmæssige forskelle i forhold til de ældres fysiske 
og sociale forhold m.v.

Pozměňovací návrh 6
Témata sekce II činnosti odst. 3

Vědecká rada bude sestávat z představitelů 
evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni, 
kteří budou jednat osobně, nezávisle na 
politických či jiných zájmech. Její členové 
budou jmenováni Komisí na základě 
nezávislého určení. Vědecká rada bude 
mimo jiné dohlížet na rozhodnutí o typu 
výzkumu, který bude financován, a bude 
ručit za kvalitu činnosti z vědeckého 
hlediska. Její úkoly budou zahrnovat 
zejména vývoj ročního pracovního 
programu, vytvoření procesu odborného 
posouzení, jakož i sledování a kontrolu 
kvality provádění programu z vědeckého 
hlediska.

Vědecká rada bude sestávat z představitelů 
evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni, 
kteří budou jednat osobně, nezávisle 
na politických či jiných zájmech. Mezi členy 
vědecké rady bude vždy alespoň 40 % mužů 
anebo žen. Její členové budou jmenováni 
Komisí na základě nezávislého určení.
Vědecká rada bude mimo jiné dohlížet 
na rozhodnutí o typu výzkumu, který bude 
financován, a bude ručit za kvalitu činnosti 
z vědeckého hlediska. Její úkoly budou 
zahrnovat zejména vývoj ročního 
pracovního programu, vytvoření procesu 
odborného posouzení, jakož i sledování 
a kontrolu kvality provádění programu 
z vědeckého hlediska.
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Odůvodnění

Tilføjelsen er nødvendig for at sikre, at ERC lever op til EU's målsætning om mindst 40% 
kvinder i rådgivende organer.

Pozměňovací návrh 7
Témata sekce II činnosti odst. 6

Evropská komise bude zaručovat úplnou 
samostatnost a integritu ERV.

Evropská komise bude zaručovat úplnou 
samostatnost a integritu ERV a to, že její 
složení a činnost odpovídá rozhodnutí EU 
o rovnosti.

Pozměňovací návrh 8
Témata sekce III základ odst. 2

Mobilita, mezinárodní i mezioborová, včetně 
podněcování průmyslové účasti a vytváření 
výzkumných profesí a akademických 
pracovních míst v evropském měřítku, 
je klíčovou součástí Evropského 
výzkumného prostoru a je nezbytná 
pro zvýšení evropských kapacit a výkonnosti 
v oblasti výzkumu.

Mobilita, mezinárodní i mezioborová, včetně 
podněcování průmyslové účasti a vytváření 
výzkumných profesí a akademických 
pracovních míst v evropském měřítku, 
je klíčovou součástí Evropského 
výzkumného prostoru a je nezbytná 
pro zvýšení evropských kapacit a výkonnosti 
v oblasti výzkumu. Mužům a ženám bude 
zaručena stejná možnost mobility, a proto 
bude zaměření na pohlaví a rodinné 
povinnosti podmínkou podpory mobility 
výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh 9
Témata sekce IV, Forskning til fordel for små og mellemstore virksomheder, základ odst. 1a 

(nový)

Kromě toho bude vyvinuto zvláštní úsilí, 
aby došlo ke zvýšení podílu žen 
v průmyslovém výzkumu, kde nyní ženy 
tvoří pouhých 15 %.

Odůvodnění

I den offentlige sektor udgør andelen af kvindelige forskere ca. 30% i EU, men kvinders 
deltagelse i den industrielt baserede forskning  kun udgør 15%. Der er blevet gjort alt for lidt 
for at rette op på dette problem for erhvervslivet mangler forskere. Nogle virksomheder har 
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selv udviklet strategier til at gøre sig mere attraktive for kvinder gennem at forandre 
arbejdskulturen og rekrutteringssystemet.

Pozměňovací návrh 10
Témata sekce IV Věda ve společnosti činnosti odrážka 4

- výzkum rovnosti žen a mužů, včetně 
integrace problematiky rovnosti žen a mužů 
do všech oblastí výzkumu a role žen ve 
výzkumu.

- výzkum rovnosti žen a mužů, včetně 
integrace problematiky rovnosti žen a mužů 
do všech oblastí výzkumu a role žen 
ve výzkumu a podpory výzkumné 
infrastruktury/sítě ERA a koordinace mezi 
iniciativami Společenství a regionálními 
a národními iniciativami.

Pozměňovací návrh 11
Témata sekce IV, Věda ve společnosti činnosti odrážka 7a (nová)

- zajištění stejných možností pro muže 
a ženy v souvislosti s místy PhD podle 
sedmého rámcového programu. Aby bylo 
zaměstnávání doktorandek programu PhD 
atraktivnější, bude založen společný evropský 
mateřský fond, který zajistí, aby výzkumným 
pracovištím zaměstnávajícím ženy nevznikaly 
náklady, když výzkumné pracovnice otěhotní.

Odůvodnění

I nogle lande foretrækker institutionerne at ansætte unge mænd i projekterne, fordi de selv skal 
udrede pengene i tilfælde af barsel.


